
Umowa 

o świadczenie nauki na studiach niestacjonarnych na kierunku pedagogika specjalna 

w Wyższej Szkole Uni – Terra w Poznaniu 
 

zawarta w dniu …………………………..pomiędzy: 

- Panią/Panem  

nr ewidencyjny PESEL:  

podającym do korespondencji adres:   

nr albumu:  

zwaną/ym dalej Studentem, a 

 

Wyższą Szkołą Uni- Terra  w Poznaniu z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, wpisaną pod 

numerem 355 do Rejestru Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 

dr Dariusza Grzybka – Rektora 
 

§ 1 

 

Niniejsza umowa określa, zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), warunki odpłatności za studia Studenta w Uczelni na 

kierunku pedagogika specjalna, w formie: niestacjonarnej. 

 

§ 2 

 

1. Uczelnia oświadcza, iż jest niepubliczną szkołą wyższą i spełnia wszelkie przewidziane prawem 

wymagania do kształcenia Studenta na kierunku: pedagogika specjalna w formie: niestacjonarnej oraz do 

nadawania tytułu zawodowego licencjata. Uczelnia zobowiązuje się do spełniania tych wymagań co 

najmniej przez planowany okres studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwości wydłużenia tego 

okresu zgodnie z Regulaminem studiów). 

2. Student deklaruje rozpoczęcie kształcenia w Uczelni w celu uzyskania tytułu zawodowego licencjata na 

kierunku: pedagogika specjalna w formie: niestacjonarnej po zawarciu niniejszej umowy i złożeniu 

ślubowania. 

3. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: licencjata po pozytywnym 

zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz obronie tytułu. Uczelnia zobowiązuje się do posiadania 

uprawnienia do nadawania tego tytułu zawodowego co najmniej przez planowany okres studiów Studenta 

(z uwzględnieniem możliwości wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem studiów). 

 

§ 3 

 

Student oświadcza, że znane są jemu obowiązujące w Uczelni: Statut Uczelni, Regulamin Studiów, 

Regulamin Opłat,  Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, Zarządzenie Kanclerza w 

sprawie odpłatności za studia, których treść znajduje się na stronie internetowej www.wsuniterra.pl 

 

§ 4 

 

Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne 

działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, 

wynikających z niniejszej Umowy warunkach. 
 

§ 5 

 

1. Student zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Uczelni opłat za studiowanie w wysokości i terminach 

wynikających z Regulaminu Opłat  i zarządzeń wydawanych przez Kanclerza na każdy rok akademicki. 



2. Zmiana wysokości opłat za studia, określona w zarządzeniu Kanclerza, w kolejnych latach akademickich 

do 5 % w stosunku do roku poprzedniego, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

3. Nie wniesienie opłat za studia  w terminach podanych w Regulaminie Opłat oraz w zarządzeniach 

Kanclerza na dany rok akademicki może być podstawą do naliczania ustawowych odsetek karnych za 

zwłokę oraz skreślenia studenta z listy studentów. Opłaty uiszczone uprzednio nie podlegają zwrotowi. 

4. Nieuczestniczenie w zajęciach nie zwalnia studenta od obowiązku wnoszenia opłat czesnego zgodnie z 

zapisami niniejszej umowy. 

5.  Umowa wygasa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta. 

 

§ 6 

 

Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych 

osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych 

zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

 

§ 7 

 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło 

wypowiedzenie: 

1) Uczelnia, w przypadku:  

- prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów, 

- utraty uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, 

- niewywiązywania się przez Studenta ze zobowiązań wynikających z Umowy; 

2) Student, w przypadku: 

- złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 

- niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z Umowy, 

- utraty uprawnień do prowadzenia studiów przez Uczelnię. 

2. Opłaty uiszczone przez Studenta z tytułu kształcenia w Uczelni za okres przypadający do końca miesiąca, 

o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, nie podlegają zwrotowi. Natomiast w razie braku 

opłat, Student zobowiązany jest do ich uiszczenia w pełnej wysokości za okres przypadający do końca  

miesiąca, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Studenta z obowiązku zapłaty, bez odrębnego wezwania, opłat z tytułu 

kształcenia w Uczelni za okres do końca miesiąca, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, z 

należnymi odsetkami za opóźnienie od dnia, w którym powinna nastąpić zapłata do dnia faktycznej 

zapłaty. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Tabeli Opłat nie stanowi zmiany niniejszej umowy  o świadczenie nauki. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych 

właściwych miejscowo dla siedziby Uczelni. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

            Student                      Uczelnia 


